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HÅLLBART MALMÖ

institutet för hållbar stadsutveckling (isu) 
är en samverkansplattform som bidrar till att 
göra Malmö mer hållbart. Vi stödjer och initierar 
samverkan mellan Malmö stad och Malmö 
universitet, för att vi tillsammans ska vara starka 
när det gäller kunskapsutveckling och att bidra 
till lärande om hållbar stadsutveckling. Vi ser på 
hållbarhet ur ett ekologiskt, socialt, kulturellt och 
ekonomiskt perspektiv samt arbetar i enlighet med 
fn:s 17 hållbarhetsmål.

Institutet för hållbar stadsutveckling har funnits 
sedan 2008 och drivs av staden och universitetet 
till lika delar. Genom att skapa regelbundna 
samverkansprocesser mellan forskare och 
tjänstepersoner arbetar vi bland annat med 
forskningscirklar, seminarier, konferenser samt 
publikationer och rapporter.

Mer konkret skapar vi mötesplatser för forskare 
och praktiker, där de som möts kan bredda sina 
kontaktnät och tillsammans tolka och omsätta 
olika aspekter av hållbar stadsutveckling. En av de 

stora vinsterna med verksamheten är just det värde 
som skapas i mötet mellan våra gränsgångare; 
tjänstepersoner från Malmö stad och forskare från 
Malmö universitet.

Institutet för hållbar stadsutveckling ska:
  Aktivt stödja och initiera samverkan mellan 

Malmö stad och Malmö universitet.
  Främja ömsesidiga och relevanta 

kunskapsutbyten för hållbar stadsutveckling.
  Utveckla, utöva och främja interaktiva 

forsknings- och utvecklingsprojekt, för att 
garantera ömsesidigt lärande mellan aktörerna.

  Bidra till att forskning blir en användbar tillgång 
för kommunal praktik och därigenom för Malmö 
stad, som är forskningskommun inom hållbar 
stadsutveckling.

  Vidareutveckla samverkansformer, metoder 
och modeller i samarbetet mellan universitetet, 
staden och med aktörer i andra delar av 
samhället.

Om oss
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 Gränsgångare
Carin Cuadra
Professor, Institutionen för socialt arbete, 
Fakulteteten för hälsa och samhälle, Malmö 
universitet. 

Anders Emilsson 
Universitetslektor, Institutionen för konst, kultur och 
kommunikation, Fakulteten för kultur och samhälle, 
Malmö universitet. 

Veronika Hoffmann
Processledare, Miljöförvaltningen, Malmö stad.

Joakim Nordqvist 
Klimatstrateg, Miljöförvaltningen, Malmö stad. 

Pernilla Ouis
Fil.dr i humanekologi, lektor i socialt arbete och 
docent i hälsa och samhälle, inriktning etniska 
relationer, Malmö universitet.

Jonna Sandin Larkander
Samhällsplanerare, Strategiavdelningen, 
Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad.

Anna Seravalli
Lektor i design, Institutionen för konst, kultur  
och kommunikation, Fakulteten för kultur och 
samhälle, Malmö universitet.

Fiona Winders
Utvecklingssamordnare, Kulturförvaltningen, 
Malmö stad.

Birgitta Vitestam
Lektor, Institutionen för urbana studier,  
Fakulteten för kultur och samhälle, Malmö 
universitet.

 Styrelse
Sara Bjärstorp
Universitetslektor, Institutionen för konst, kultur och 
kommunikation, Fakulteten för kultur och samhälle, 
Malmö universitet.

Katarina Carlsson
Senior Advisor Forskning och Utveckling, 
Kulturförvaltningen, Malmö stad.

Johan Emanuelson, styrelseordförande
Avdelningschef på Stadsbyggnadskontoret,  
Malmö stad.

Per Hillbur
Prorektor, Malmö universitet. 

Sandra Jönsson
Föreståndare, Centrum för tillämpad 
arbetslivsforskning, Malmö universitet.

Per-Arne Nilsson
Strateg, Miljöförvaltningen, Malmö stad.

föreståndare

Linda Lill
Lektor i socialt arbete, Institutionen för socialt 
arbete, Fakulteteten för hälsa och samhälle,  
Malmö universitet.

stödfunktioner

Lotta Solding, kommunikation
Frilansande kommunikatör/skribent, Ordspråk.

Armend Gashi, ekonomi
Ekonom och verksamhetsstöd, ekonomiavdelningen, 
Malmö universtitet.
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lokala gemenskapers betydelse  
för hållbar stadsutveckling
2019 genomförde Jonna Sandin Larkander 
och Pernilla Ouis en forskningscirkel. Under 
2020 har resultaten av forskningscirkelarbetet 
analyserats och summerats i en rapport. 
Rapporten innehåller bland annat 
rekommendationer som kan ge stöd i det 
fortsatta samarbetet med det civila samhällets 
mer eller mindre formaliserade grupperingar 
(lokala gemenskaper) i stadsutvecklingsprojekt. 
Flera av Malmö stads förvaltningar och 
institutioner från Malmö universitet har deltagit 
i forskningscirkelarbetet. Följande förvaltningar 
deltog: stadsbyggnadskontoret, fastighets- 
och gatukontoret, kulturförvaltningen och 
miljöförvaltningen. Från Malmö universitet deltog: 
Institutionen för socialt arbete, Institutionen för 
konst, kultur och kommunikation samt Institutionen 
för urbana studier. Utöver dessa aktörer deltog 
även Odlingsnätverket Seved, Kontrapunkt, 
Malmös kommunala bostadsbolag (mkb), 
va syd samt Värpinge Golfbana och Gårdsbutik. 
Rapporten är tryckt och finns också på vår 
hemsida. 

Forsknings- och utvecklingsprojekt
kartläggning av eko-sociala interventioner
Carin Cuadra arbetar med eko-sociala 
interventioner, brett definierat som interventioner 
som i sina mål kombinerar arbete för social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Projektet 
är förankrat i socialt arbete och speciellt i 
interventioner som söker miljömässigt och 
ekonomiskt hållbara lösningar på den mänskliga 
tillvarons behov, exempelvis försörjning och 
materiella resurser, meningsfullhet, trygghet och 
omsorgsfulla relationer. Den underliggande 
frågan är hur rättvist fördelad mänsklig välfärd är 
möjlig att kombinera (i praktik, teori och policy) 
med en hållbar samhälls- och stadsutveckling. 
Carin genomför en litteraturgenomgång och en 
kartläggning av eko-sociala interventioner i Malmö, 
med fokus på civilsamhället. Kartläggningen 
beräknas avslutas våren 2021. Som ett led i 
arbetet har Carin också deltagit i projektet ”Jämlik 
hälsa – Citizens building local resilience by health 
promotion in the Covid-19 pandemic”, som leds 
av Margareta Rämgård. Carin har deltagit genom 
att följa hälsofrämjarnas arbete i Lindängen; ett 
arbete som handlat om att informera boende om 
smitthantering och att skapa lokal resiliens. Både 
Carin Cuadra och Veronika Hoffmann har varit 

Lokala gemenskapers 
betydelse för hållbar 
stadsutveckling

rapport från en forskningscirkel #2 i isu :s rapportserie

INSTITUTET FÖR HÅLLBAR 
STADSUTVECKLING
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engagerade i satsningen. En akademisk artikel 
om arbetet skrivs och förhoppningen är att ta fram 
en teoretisk modell för hur platsbaserad resiliens 
utvecklas. 

socialt arbete under press : stadens 
sociala arbete ställer om
Carin Cuadra samarbetar med två kollegor vid 
Institutionen för socialt arbete i ett projekt om 
hur covid 19 påverkat det sociala arbetet. Inom 
ramen för ett delprojektet har Carin sedan starten 
i mars 2020 genomfört serier av intervjuer inom 
socialtjänsten i Malmö stad (samtliga förvaltningar) 
samt med aktörer inom civilsamhället. De upp-
följande intervjuerna pågår och det totala antalet 
är för närvarande drygt 100. De beräknas avslutas 

i anslutning till att vaccineringarna kommit igång. 
Det förväntade resultatet är att öka kunskaperna 
om vad covid-19 inneburit och alltjämt innebär för 
det sociala arbetet och hur de kan ”ställa om” för 
att bidra till lokal resiliens. En första artikel planeras 
under våren 2021. 

cirkulerande kunskap i staden
Joakim Nordqvist har arbetat med projektet 
Cirkulerande kunskap i staden, finansierat av 
Energimyndighetens program för lokal och regional 
utveckling. I projektet har miljöförvaltningens 
projektrutin uppdaterats och ett underlag tagits fram 
för diskussion med miljöstrategiska ledningsgruppen 
om hur förvaltningen kan fortsätta arbetet med att 
bli en mer lärande organisation. En prototyp till 
formulär för lärande reflektion i löpande arbete har 
arbetats fram och genomgått preliminära tester, 
liksom en projektplattform på förvaltningens intranät. 
Erfarenheter från längre satsningar på samverkan 
mellan kommunal praktik och forskningspraktik 
har utgjort input i arbetet. Specifika exempel 
kommer från pågående kommunforskning och från 
utgivningen av antologin Ekostaden Augustenborg 
– erfarenheter och lärdomar.

towards a new normal – culture and 
resilience in the sustainable city  
Coronakrisen påverkar kulturen starkt i dess 
olika dimensioner: kulturaktörer och institutioner 
har tvingats avbryta och/eller radikalt förändra 
sina aktiviteter. I många fall hotas oberoende 
kulturaktörers existens allvarligt. Men det finns 
mer: kampen mot viruset påverkar vardagen för 
alla, vilket förändrar vårt sätt att arbeta, leva och 
uppleva staden. Krisen avslöjar och förvärrar också 
svagheterna i våra sociala strukturer och deras 
förmåga att hantera kriser. Samhällsorganisationer 
engagerar sig mer än någonsin för att svara på 
medborgarnas och samhällets behov, medan 
många offentliga tjänster är tillfälliga och/eller på 
väg att omorganiseras. Anna Seravalli och Anders 
Emilsson har i samarbete med kulturförvaltningen 
genomfört ett antal intervjuer med fristående 
kulturaktörer, för att ta reda på hur de påverkats 
av den första coronavågen. Utifrån intervjuerna 
har ett förslag tagits fram för att genomföra en 
kollaborativ designundersökning, i samarbete med 
kulturförvaltningen på Malmö stad och fristående 
kulturaktörer.

nya former för kulturstöd
Anna Seravalli genomför, genom ”Referensform 
för kulturstöd”, en kollaborativ designundersökning 
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för att undersöka om det är möjligt att införa mer 
deltagarbaserade styrmodeller när det gäller 
stöd till fristående kulturaktörer i Malmö. Syftet 
med projektet är att undersöka och testa möjliga 
referensformer för Enheten för kulturanalys och 
stöd vid kulturförvaltningen. Under hösten har 
det framkommit behov att särkilt fokusera på 
ungdomar, i samband med att planera och bredda 
insatser för målgruppen 18–25-åringar. Fiona 
Winders och handläggare från Enheten för 
kulturanalys och stöd har arbetat tillsammans med 
Anna Seravalli i detta projekt. 

stadsutveckling, konst och trygghet 
Detta forum är ett utvecklingsspår inom 
kulturförvaltningen, Malmö stad. Syftet med 
utvecklingsspåret är att ta fram en tydlig agenda/
strategi för konstens och kulturens roll inom hållbar 
stadsutveckling, bland annat den stadsplanering 
som pågår inför Malmö som halvmiljonstad. 
Arbetet har en tydlig koppling till isu:s arbete kring 
kulturens roll för en hållbar stadsutveckling, där 
Fiona Winders har medverkat.

planprogram för  
sofielunds industriområde
Fiona Winders har varit kulturförvaltningens 
representant i det förvaltningsövergripande 
arbetet med att ta fram en plan för Sofielunds 

industriområde. Arbetet förväntas leda till ett 
inriktningsbeslut från tekniska nämnden (Malmö 
stad), där områdets stadsutveckling präglas av 
viljan att skapa en unik stadsdel där kultur, fritid 
och tillverkning står i centrum.

värdeskapande identitet  
kombinerad med affärsnytta
Birgitta Vitestam studerar industriområdet 
Lokstallarna i Kirseberg, där den lokala 
”Kirsebergsandan” återfinns som en given 
identitet; en attraktionskraft som både kommunen 
och Jernhusen vill dra nytta av och utveckla i 
en gemensam målbild. Att behålla och förvalta 
den identitet som finns på Lokstallarna är viktigt, 
men samtidigt måste det kunna motiveras av 
en affärsnytta för Jernhusen. Här är det ett 
affärsdrivande företag med krav på affärsnytta som 
arbetar tillsammans med en kommun för att skapa 
en gemensam målbild. Syftet med forskningen är 
att lyfta fram olika framgångsfaktorer för att dra 
nytta av identifikation/värde kopplade till ett äldre 
industriområde och samtidigt med utgångspunkt i 
affärsnytta. Studien utgår ifrån en kalkylativ praktik 
och utgångspunkten är ett stadsbyggnadsprojekt 
med mål att utveckla ett kulturhistoriskt område 
med industrilokaler. I den kalkylativa praktiken 
ingår tankar och ställningstaganden från aktörer 
med olika perspektiv och olika intressen.
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Workshops
samverkansintegrerat kvalitetssystem 
för ökat nyttiggörande (skön-projektet)
skön är ett Vinnova-finansierat projekt som Malmö 
universitet deltar i. Linköpings universitet är det 
projektledande lärosätet. I projektet utvecklar 
Malmö universitet förmågan att tillsammans 
med samverkanspartners utvärdera resultatet av 
samverkan genom samverkanspartutvärdering. 
Malmö universitet deltar också i arbetet genom så 
kallade impact case-studier. Flera gränsgångare 
deltog i ett samtal den 11 mars, om kvalitetssystem 
för ökat nyttiggörande. Diskussionen leddes av 
projektansvarig Margareta Rämgård och handlade 
bland annat om stadens respektive universitetets 
uppdrag, synen på kunskap och synen på 
kompetensförsörjning.

joint action health equity europe workshop
Folkhälsomyndigheten arrangerade en workshop 
den 9 april genom samarbetsprojektet Joint Action 
Health Equity Europe (jahee), med fokus på 
migration. Det är ett eu-projekt i samarbete med 
ett antal andra eu-länder om migration, hälsa och 
förutsättningar för hälsa. Syftet är att identifiera 

Externa aktiviteter
kunskapsluckor och möjliga förbättrande insatser 
för en vidareutvecklad systematisk och kontinuerlig 
uppföljning och rapportering på nationell nivå. 
Linda Lill deltog i rollen som föreståndare, med 
perspektiven på hållbara lösningar på kommunal 
nivå.

övergripande samverkans överenskommelse 
mellan malmö universitet och malmö stad 
Målet med de två workshopparna (genomförda 
den 7 oktober och den 4 november) var att samla 
in synpunkter, erfarenheter och kunskap som kan 
användas som underlag inför en övergripande 
samverkansöverenskommelse mellan Malmö 
universitet och Malmö stad. Syftet med en sådan 
överenskommelse är att förbättra kvaliteten i 
respektive organisationers uppdrag, genom 
samverkan. Linda Lill deltog vid mötena och var 
även en del i planeringen av workshopparna.

Seminarier
cultural planning och kulturens  
roll i stadsplaneringen
Seminariet arrangerades den 8 maj av isu, 
där vi tillsammans undersökte och diskuterade 
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syftet med Cultural planning. Som ett led i 
uppdraget att undersöka kulturen som en viktig 
dimension i stadsutvecklingen ville vi väcka 
frågor som berör själva planeringen. Vi ställde 
frågor om vad metoden tillför, som skiljer den 
gentemot andra planeringsmetoder, samt vad 
vi upplever som fruktbart men också hindrande 
med att tillämpa Cultural planning-strategier 
i stadsutvecklingsarbetet. Vi gjorde också 
en historisk tillbakablick, genom att titta på 
erfarenheter från planeringen av Norra Sorgenfri 
i Malmö. Medverkande diskussionsledare 
var Fiona Winders (utvecklingssamordnare 
på Enheten för kulturanalys och stöd, 
kulturförvaltningen, Malmö stad,) Sabina 
Jallow (Landskapsarkitekt, doktorand, Urbana 
studier, Malmö universitet) och Anders 
Emilsson (universitetslektor och forskare om 
interaktionsdesign, k3, Malmö universitet). 

medaktörer och medskapande – 
forskningscirkeln som vetenskaplig metod
Seminariet arrangeras den 2 december av 
Institutionen för socialt arbete vid Malmö 
universitet, som bjudit in isu. På seminariet 
presenterade Linda Lill forskningscirkeln som 
vetenskaplig metod och Pernilla Ouis kopplade 
samman detta med hur hon och Jonna Sandin 
Larkander arbetade med projekten: Hur  
skapar vi inkluderande offentliga rum? 
Lokala gemenskapers betydelse för hållbar 
stadsutveckling.

Medverkan i internationella 
konferenser/utställningar/
föreläsningar

  Sustainability in social work in the Nordic 
countries 

 Konferensen hölls på University of Agder 
in Kristiansand i mars och arrangerades 
av Fortefinansierade nätverket Nordplus 
knowledge production in social work. Linda Lill 
deltog och presenterade isu:s verksamhet. 

  Exhibition Maison POC Collaborative City 
for Lile Design Capital 2020

 Utställningen arrangerades under sommaren. 
Anna Seravalli deltog och utgick från resultaten i 
projektet ”The new normal”. 

  The Seductive Power of Social Innovation 
– Possibilities and Pitfalls Social Innovation 
and Public Policy 

 Föreläsningen hölls i augusti av Lars Hulgård, 
k3, gästprofessor i social Innovation på Malmö 
universitet. Föredraget byggde på forskning som 
gjorts i två böcker om social innovation och 
solidaritetsekonomi, som publicerades 2019 och 
ett bidrag till den internationella Atlas of Social 
Innovation. Linda Lill och Anna Seravalli deltog. 

  Verkstad: Agenda 2030 – Kraftsamling  
för hållbar utveckling

 Linda Lill deltog i planeringen av en konferens 
som skulle samla forskare och praktiker för att 
gemensamt diskutera och inspireras till hur vi 
skapar en hållbar stads- och samhällsutveckling i 
Skåne. Tanken var att sprida aktuella resultat och 
erfarenheter från forskningsprojektet Mistra Urban 
Futures Skåne Local Interaction Platform, genom 
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paneldiskussioner, interaktiva workshops och 
studieturer som tar forskningen ut i verkligheten. 
Arrangemanget blev inställt på grund av corona. 
Istället kom delar av planeringen till nytta i 
Mistra Urban Futures slutkonferens, som blev ett 
Webbinarium i augusti. 

  How can biodiversity be improved at street 
level by creating Biodiverse Urban Living 
Streets – how can residents be involved 
and motivated and can awareness for 
biodiversity be raised among citizens? 

 Konferensen anordnades i oktober av Hogent 
universitet, Ghent, Belgien. Linda Lill och 
Pernilla Ouis deltog och presenterade isu 
och forskningsprojekt som gjorts om lokala 
gemenskaper. 

  The Nordic City Network Conference 
 En digital konferens, i november, med Malmö 

som utgångspunkt och med temat City stories – 
deltagande och samskapande i stadsplanering 
och utveckling. Birgitta Vitestam deltog. 

  The Master for Product-Service System at 
Politecnico of Milan

 Anna Seravalli höll i november en föreläsning 
om sina forskningsprojekt inom isu: ”Towards 
a New Normal” och ”Referensforum för 
Kulturstöd”. 

  Rome Declaration of Cultural Rights – 
United Cities and Local Governments (uclg)

 Några av världens ledande kulturstäder 
(däribland Malmö) har, tillsammans med 
ett antal internationella experter, format 
en deklaration om kulturella rättigheter för 
stadsinvånare världen över. Deklarationen 
lanserades på en digital konferens i november 
2020, där Fiona Winders medverkade. Hon var 
bland annat med i en workshop om hur stadens 
kultur kan skyddas och delas, där både Malmös 
erfarenheter och den forskningsanknutna 
samverkan mellan staden och universitetet (som 
sker via isu) lyftes fram. 

  A vicious circle of silent exclusion: family 
homelessness and poverty in Sweden from 
a single mother perspective

 Tove Samzelius disputation i december. Linda 
Lill, har tillsammans med Tapio Salonen varit 
Toves handledare under doktorandstudierna.  
Avhandlingen handlar om hemlöshet och 
fattigdom. Tove har intervjuat ensamstående 
mödrar som är bostadslösa och belyser en 
levnadssituation i Sverige som många inte 
känner till. Resultatet visar på en ond cirkel 
av tyst exkludering, som visar bristen på 
erkännande och gemensam förståelse för 
de utmaningar som dessa familjer möter 
och hur problemen förstärks av en ojämlik 
resursfördelning.

Publikationer
  Samverkan för ett hållbart Malmö 

 En informationsbroschyr om isu som även 
översatts till engelska. Broschyren beskriver var 
isu står i dag, hur vi arbetar och vilka vi är.

  Rapport från en forskningscirkel: Lokala 
gemenskapers betydelse för hållbar 
stadsutveckling

 Rapporten är en analys och en summering av 
en forskningscirkel med samma namn, som 
genomfördes 2019. Rapporten innehåller 
bland annat rekommendationer som är tänkta 
att fungera som stöd för det fortsatta arbetet 
med det civila samhällets eller mer eller 
mindre formaliserade grupperingar (lokala 
gemenskaper) i stadsutvecklingsprojekt. 
Rapporten har tryckts och spridits samt även 
publicerats digitalt, både på isu:s hemsida och 
på Malmö stads intranät.

collaboration  
for a  
sustainable  
malmö
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Verksamhetsutveckling
  En isu-rapportserie för publikationer inom 

isu har skapats.

  Efter en utredning har det skapats 
förutsättningar för administrativt stöd på 
25 procent, från 1 januari 2021.

  Konstituerande av en delvis ny styrelse med 
ny ordförande (Johan Emanuelsson) och 
tre nya ledamöter (Per Hillbur, Sara Bjärstorp 
och Katarina Carlsson).

  En broschyr om isu har producerats, som 
också översatts till engelska. Broschyrerna 
är tryckta och finns även upplagda digitalt 
på vår hemsida. I produktionsarbetet ingår: 
intervjuer, textproduktion (Lotta Solding 
och Linda Lill) och redaktörskap (Lotta 
Solding) samt formgivning och fotografering 
(Jonny Andersson).

Interna aktiviteter
  Inköp av bilder till institutets bildbank 

(parallellt med produktionen av broschyrerna 
och rapporten).

  Hemsidan har uppdaterats löpande med bland 
annat nyhetstexter, aktiviteter och ”Fem frågor” 
till våra gränsgångare. 

  Två nyhetsbrev sändes ut under året, i november 
och i december. 

  Podcasten Stadsutvecklingspodden har skapats 
(Linda Lill, Jonna Sandin Larkander och Lotta 
Solding) tillsammans med Umami Produktion. 
Produktion och inspelning av podden påbörjas 
2021.

  Planering och skapande (Fiona Winders, Anna 
Seravalli och Lotta Solding) av en kortfilm om 
Kulturens roll i Malmö och vad som händer 
under en pandemi när kulturen är frånvarande. 
Filmen är under produktion i samarbete med Bill 
of Sweden AB och färdigställs i början av 2021.
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Övrig samverkan
forskningsansökningar  
till formas och vinnova
isu har medverkat i ansökan Tillsammans 2030, 
som sänts till både till Formas och Vinnova, 
drivna av medarbetare från miljöförvaltningen. 
Tillsammans 2030 möjliggör samskapande 
processer för att återuppbygga och framtidssäkra 
företag, städer, samhällen och landsbygd. Målet är 
att utvärdera och utveckla modeller för samverkan, 
affärer, styrning och  uppföljning för en hållbar  
och resilient näringslivs- och samhällsutveckling. 
Ingen av ansökningarna beviljades medel.

västra hamnen – have it all
Birgitta Vitestam är isu:s representant när det 
gäller studentsamarbete mellan Malmö universitet 
och föreningen Västra Hamnen – Have it all. 
Föreningen är samverkansplattformen som gör 
det möjligt för stadsdelen att utvecklas hållbart 
och att fortsätta att vara en förebild nationellt 
och internationellt. Deras tre fokusområden är 
mobilitet, energiomställning och stadsliv. Per-
Arne Nilsson (Miljöförvaltningen, Malmö stad) 

är styrelseledamot i Västra Hamnen – Have it all 
och har under året arbetat med ett förberedande 
arbetet kring hållbarhetscertifieringen av Västra 
Hamnen. 

sustainable business hub
Linda Lill är ledamot i styrelsen för Sustainable 
Business Hub, som är ett av de största affärs-
nätverken för Clean Tech-företag i Sverige och 
en nyckelaktör inom miljöaffärsutveckling i södra 
Sverige. Hubben har mer än 100 medlemmar som 
levererar produkter, system, lösningar, tjänster och 
kunskap inom fjärrvärme och kyla, avloppsrening, 
lågenergibyggnadsteknik, hållbar stadsutveckling 
och avfallshantering, inklusive biogasteknik.

social innovation research reading group
Linda Lill och Anna Seravalli deltar i en universitets-
övergripande läsgrupp om social innovation, som 
leds av Ann Light och Lars Hulgård. Ann Light är 
professor i interaktionsdesign på Institutionen för 
konst, kultur och kommunikation (k3) vid Malmö 
universitet. Lars Hulgård är professor i socialt 
entreprenörskap vid Roskilde universitet i Danmark 
och gästprofessor vid Malmö universitet.

http://isumalmo.mau.se
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